MANIFEST 25 de novembre de 2021
Avui 25 de novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la violència
contra les dones, volem recordar totes les dones que pateixen violència
masclista. A les dones assassinades i a les dones que dia a dia pateixen
la més dura crueltat d’una violència que mata en vida. El masclisme és
un iceberg i tenim la responsabilitat de visibilitzar i denunciar tots els
tipus de violència.
També volem recordar els menors assassinats i assassinades. La
violència vicària també és violència masclista perquè es produeix amb el
fi de fer mal a la mare. Hem de protegir la infància, posar també el focus
en els fills i filles. Un maltractador mai podrà ser un bon pare.
Aquest any han estat assassinades 36 dones i 5 nens i nenes víctimes
de la violència masclista i seguim dient PROU.
No podem oblidar les dones de l’Afganistan que estan veient els seus
drets vulnerats, patint repressió, patint violència. Com elles moltes
dones al món que necessiten del nostre recolzament. No esteu soles.
La pandèmia de la Covid-19 ha provocat una crisi mundial amb
conseqüències devastadores especialment per a les dones. L’actual crisi
socioeconòmica i sanitària, provocada per la pandèmia COVID-19,
obliga al debat feminista a adaptar-se urgentment a la nova situació i
posar al centre l’evidència de les existents desigualtats de gènere, ara
encara més accentuades.
Ha tingut un impacte sistèmic que ha posat de manifest la importància
de totes aquelles activitats essencials de cura i per a la sostenibilitat de
la vida, i ha evidenciat que les desigualtats de gènere, en un context de
crisi, situen les dones en una posició de més vulnerabilitat.
La covid-19 ha portat nous obstacles que se sumen als de caràcter
social i sistèmic i que frenen la participació i el lideratge de les dones.
El moviment feminista denuncia dia rere dia les desigualtats i la
violència masclista que vivim arreu. És necessari continuar reivindicant
els nostres drets i l’execució de polítiques d’igualtat reals i efectives per
assolir una societat igualitària i socialment justa. Incidint principalment
en els entorns del jovent, no només en l’àmbit de l’educació, sinó en el
dels mitjans de comunicació, l’oci, etc.
Les dades recentment publicades ens indiquen que un de cada cinc
nois adolescents nega l’existència de la violència masclista. A la vegada
que gairebé una de cada quatre noies adolescents reconeix que ha patit
algun tipus de violència masclista. Són dades preocupants que ens han
d’interpel·lar a tots i a totes.

Els Protocols contra les agressions sexistes o contra la violència
masclista són una eina de prevenció i actuació important, juntament
amb l’atenció a les víctimes i amb el conjunt d’actuacions adreçades a
la sensibilització, a la prevenció i a la intervenció contra la violència
masclista.
Però manca molt recorregut per fer efectius aquests protocols i
desenvolupar-los en tota la seva extensió. Són molts els espais on han
d’intervenir les polítiques públiques d’igualtat perquè, malauradament,
la violència masclista se segueix expressant de maneres molt diferents
a la nostra societat.
El camí és llarg, però hem seguir lluitant especialment davant els
moviments involucionistes en contra dels drets de les dones. Només hi
ha un camí: reforçar les polítiques que donen fortalesa a aquests drets,
ampliar-los i aprofundir-los.
En aquest sentit, manifestem el nostre compromís per continuar
lluitant contra les violències des de la prevenció, la sensibilització, la
conscienciació i l’atenció a les dones agredides per la violència masclista
i als seus fills i filles.
Malgrat que sempre té més impacte la pèrdua d’una dona per violència
masclista perquè aquesta és irrecuperable, ens agradaria fer visible
totes aquelles supervivents que han sortit de la violència.
Afortunadament en són moltes les dones que són un exemple viu de
superació, de suport i de sororitat entre dones.
Tothom ens hem d’implicar de forma activa en la cerca i la construcció
d'un municipi lliure de violències sexistes, fent visible el fet que la
violència de gènere no pertany a l'àmbit privat, sinó que és un problema
de tota la societat.
La ciutat de L’Hospitalet es referma en el seu compromís de continuar
treballant contra el masclisme junt amb el teixit associatiu i amb la
ciutadania en general, creant un context social i cultural que rebutgi la
violència masclista.

